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Circular Nº 25/2021 - EM                                                                   Manaus, 14 de setembro de 2021. 
 
Ref.: OIMSF - Olimpíada Internacional Matemática sem Fronteiras 
 
Prezados Pais,  
 
 
          A Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras (OIMSF) é uma competição 
internacional de Matemática em equipe e interclasses para estudantes do Ensino Fundamental e 
Médio. Ela é a versão brasileira da Mathématiques Sans Frontières que no Brasil é organizada pela 
Rede POC (Rede do Programa de Olimpíadas do Conhecimento). 
 
          A prova é composta por questões dissertativas e a quantidade de problemas varia de acordo 
com a série da equipe participante. Entretanto todas as provas possuem uma questão com seu 
enunciado em Língua Estrangeira (Inglês, Francês e Espanhol), dessa forma, caberá à equipe 
escolher o idioma que irá utilizar para redigir a resolução desse problema. 
 
         Nossos alunos do Ensino Fundamental (a partir do 4º. Ano) ao Ensino Médio estão inscritos. 
Cada classe (ou turma) pode participar com uma única equipe ou dividida em equipes menores. É 
vedada a participação individual. A competição deverá ser realizada em equipe com, no mínimo, 5 
estudantes. A Olimpíada possui uma única fase e será realizada na própria escola, em formato 
presencial, no dia 17/09 (sexta-feira), no turno em que o aluno estuda. 
 
         As provas serão divididas em três níveis: 
 
Básico – para os estudantes do 4º ao 6º Ano do Ensino Fundamental 
Júnior – para os estudantes do 7º ao 9º Ano do Ensino Fundamental 
Sênior – para todas as Séries do Ensino Médio 
 
Básico – 8 questões para todas as séries. 
Júnior – 7º e 8º Ano - 9 questões; 9º Ano - 10 questões 
Sênior – 1ª Série EM - 11 questões; 2ª Série EM - 12 questões; 3ª Série EM - 13 questões 
 
 
         Cada classe, turma ou equipe resolverá a prova de forma colaborativa, no formato presencial, e 
deverá entregar uma única resolução para cada uma das questões. A prova deverá ter duração 
máxima de 120 minutos. 
 
          Segue abaixo link do Edital para maiores informações: 
 
Edital: http://matematicasemfronteiras.org/regulamento.html  
 
          Contamos com a participação de todos!  
 
 

Atenciosamente, 
A Coordenação Pedagógica 
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